Prislista 2021
Guidade visningar (ej momspliktigt)

Vardagar inom ordinarie öppettider..................................................800 kr, max 25 personer
Lördag, söndag, helgdag samt kvällstid.............................................1 500 kr
Externa visningar...............................................................................1 500 kr
Ingen avgift för skolor.

Hyra av lokaler (exkl. moms)

Hörsalen
Inom ordinarie öppettider.................................................................1 500 kr/tillfälle
Utanför ordinarie öppettider.............................................................Enligt överenskommelse
Konferensrum
Inom ordinarie öppettider.................................................................800 kr/tillfälle
Utanför ordinarie öppettider.............................................................Enligt överenskommelse
Härjevadskyrkan och övriga lokaler i Fornbyn
Inom ordinarie öppettider.................................................................800 kr/tillfälle
Utanför ordinarie öppettider.............................................................1 500 kr/tillfälle
Maxantal besökare i våra lokaler
Totalt: 600 besökare under samma tillfälle i våra offentliga lokaler
Hörsalen: 85 besökare varav 62 stycken fasta stolar i gradängen
Hörsalen + lilla hallen: 200 besökare
Skara i medeltid: 70 besökare
Antal fasta stolar i filmsalen: 26 stycken

Uppdragsverksamhet (exkl. moms)

Arkeologi/Osteologi ..........................................................................780 kr/timme
Byggnadsvård....................................................................................675 kr/timme
Övriga uppdrag..................................................................................675 kr/timme
Konservering av föremål....................................................................675 kr/timme
Eventuellt tillägg för materialkostnader.........................................Enligt överenskommelse
Besiktning av föremål .......................................................................450 kr/timme

Lån av föremål (exkl. moms)

Administrativ avgift för föremålslån
Ideella föreningar............................................................................500 kr
Museer och institutioner inom Sverige..........................................1 500 kr + 350 kr/föremål
Museer och institutioner utanför Sverige ......................................2 500 kr + 350 kr/föremål
Förlängningsavgift
Ideella föreningar............................................................................350 kr
Museer och institutioner................................................................450 kr/timme + ev. resekostnad
Packning ...........................................................................................450 kr/timme + ev. materialkostnad
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Föreläsningar (exkl. moms)

Externa..............................................................................................780 kr/timme
Resekostnad......................................................................................45 kr/mil

Bildförmedling (exkl. moms)

Beställning av bilder
Icke kommersiell aktör1)....................................................................120 kr/bild
Lokala dagstidningar..........................................................................320 kr/bild
Redaktionell användning2).................................................................480 kr/bild
Kommersiell användning3).................................................................1 120 kr/bild
Lågupplösta bilder.............................................................................Ingen avgift
Lågupplösta bilder får fritt användas ur den publika bildatabasen. Fotografens namn och Västergötlands museums bilddatabas skall anges som källa samt länk till museets hemsida.

Fotografering av föremål (exkl. moms)

Lokala dagstidningar..........................................................................320 kr/bild
Redaktionell användning2).................................................................480 kr/bild
Kommersiell användning3).................................................................1 120 kr/bild
Bildbeställning som kräver större arbete, exempelvis redigering
eller research.....................................................................................450 kr/timme

Leveransvillkor

Vid beställning behövs beställarens namn (person eller motsvarande), faktureringsadress med organisationsnummer eller personnummer samt en e-postadress dit de digitala filerna skickas. Vid större
beställningar skickas filerna via en drop-box och beställaren får då en länk och kan ladda ner bilderna
till sin egen dator.
Vid publicering skall museets och i förekommande fall fotografens namn alltid sättas ut vid bilden
eller anges i bildförteckningen enligt följande: Foto: Fotografens namn, Västergötlands museums
bildarkiv.

1)

Med icke kommersiell aktör avses privatperson, kultur- och forskningsinstitutioner, skolor, studenter och
ideella föreningar.

2)

Med redaktionell användning avses beställningar av material för publicering i böcker, tidningar och tidskrifter
samt TV, olika digitala medier och utställningar.

3)

Med kommersiell användning avses material i reklamsyfte. Vid kommersiell användning debiteras även
publiceringsavgiften om 480 kronor. Publiceringsavgiften avser en engångsanvändning om ej annat angivits.
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